Amersfoort, februari 2018
Betreft: Dansvoorstelling april 2018

Aan: de (ouders/verzorgers van) de danscursisten van Nelse van Heurck, Sara Lisa
Verbrugge, Jerry Altenstad, Maria Sanchez en Odilia Meekes

Beste ouder, verzorger, hulpouder en/of cursist,

Momenteel werken zowel de cursisten als de docenten hard aan het instuderen en repeteren
van de choreografieën voor de voorstelling “Terug naar toen….”. Door het grote aantal
deelnemers is een strakke planning rond deze dansproductie gewenst. Via deze brief stellen
we u daarom graag op de hoogte van alle data en tijden van de voorgenerale, generale
repetitie en voorstellingen in april 2018.
Lees deze informatie a.u.b. goed door en noteer eventueel de betreffende data in uw
agenda.
De voorgenerale, generale en alle voorstellingen zullen plaatsvinden in Theater ICOON.
Het adres is Leeghwater 1 in Amersfoort Vathorst.
DOORLOOP OP ZONDAG 18 MAART 2018 IN ICOON
TIJD: 09.15 uur – 12.30 uur
Tijdens deze repetitie zullen alle dansen voor het eerst in de juiste volgorde en met de juiste
overgangen gerepeteerd worden. Alle dansers krijgen zo de gelegenheid om hun plek op het
toneel te verkennen. Tevens wordt de grote lijn van de voorstelling voor iedereen zichtbaar.
Dansers, neem voor de zekerheid eigen balletkleding en dansschoenen mee, ook al wordt
de voorgenerale in kostuum gedanst.
Graag ook alle hulpouders vandaag aanwezig i.v.m. de kennismaking met de
toegewezen groep, de dans, kostuums, plek in de voorstelling en het op- en afgaan
van het toneel.
GENERALE REPETITIE OP VRIJDAG 13 APRIL 2018
TIJD: 16.00 UUR graag alle dansers en hulpouders aanwezig.
REPETITIE VAN 16.30 (in kostuum) – 20.00 UUR
N.B.: De jongste deelnemers kunnen, in overleg met de docent, eerder worden opgehaald.
De hele voorstelling zal in kostuum in de juiste volgorde worden gedanst. Licht en geluid
kunnen tijdens deze generale op de juiste wijze worden afgesteld.
Tip: Neem iets te eten en/of te drinken mee (liever geen snoep, kauwgom, etc.)

VOORSTELLING 1: ZATERDAG 14 APRIL 2018
TIJD: 12.00 uur graag alle dansers en hulpouders aanwezig
Schminken en kostuum aan.
AANVANG VOORSTELLING: 13.30 uur. EINDE rond 15.15 uur.
N.B. Het is de bedoeling dat de kinderen tussen de twee voorstellingen naar huis gaan.
VOORSTELLING 2 : ZATERDAG 14 APRIL 2018
TIJD: 17.30 UUR graag alle dansers en betreffende hulpouders aanwezig
Schminken en kostuums aan.
AANVANG VOORSTELLING: 19.00 uur. Einde: rond 20.45 uur.

VOORSTELLING 3: ZONDAG 15 APRIL 2018
TIJD: 12.00 UUR graag alle dansers en betreffende hulpouders aanwezig
Schminken en kostuum aan.
AANVANG VOORSTELLING: 13.30 uur. EINDE rond 15.15 uur.

MEENEMEN:
Alle dansers wordt verzocht in elk geval het volgende mee te nemen:
- dansschoenen; indien nodig: spitzen
- kam, borstel, haarelastiekjes, schuifjes, zgn. oude wijven (steekspelden)
- voor kinderen: een tas voorzien van naam
Eventuele andere benodigdheden worden door de betreffende docent aangegeven.
Tip: Laat waardevolle spullen en sieraden thuis.
NOGMAALS: HULPOUDERS GEVRAAGD:
Fijn, dat een aantal ouders zich heeft opgegeven om te komen helpen tijdens de generales
en voorstellingen. Daarvoor veel dank!
Helaas komen we nog wat helpende handen tekort.
Wie voelt er alsnog voor om een groep(je) te begeleiden tijdens één of meerdere
voorstellingen? In de bijlage kunt u lezen wat er dan van u wordt verwacht. Tevens kunt u
hier uw gegevens invullen.
(Belangrijk: Als u zich opgeeft wordt uw aanwezigheid ook verwacht op de doorloop op
zondag 18 maart en de generale repetitie op vrijdagmiddag 13 april)

KAARTVERKOOP:
Vanaf maandag 26 maart 2018 kunt u via de website van ICOON-theater,
www.icoontheater.nl kaarten kopen voor de dansvoorstellingen.
Per deelnemende danscursist zijn maximaal 5 kaarten beschikbaar à 11,- euro voor
volwassenen en 8,- euro voor kinderen tot 12 jaar.

OPNAME
Ook dit jaar wordt er weer een opname van de voorstelling gemaakt. Mogelijkheid tot het
bekijken ervan zal als volgt gaan:
Aan uw bestelling van de entreekaarten wordt via uw opgegeven e-mailadres een link
gekoppeld, waardoor u (uiteraard pas na montage) toegang kunt krijgen tot de registratie van
de dansvoorstelling: voorstelling en film ineen. Hier hoeft dus niet extra voor betaald te
worden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij de docent (van uw kind), of
contact opnemen met een van onderstaande projectleiders.
Wij wensen u vast een fijne voorstelling toe!

Namens alle dansdocenten,
Met vriendelijke groet,
Nelse van Heurck nelse.van.heurck@gmail.com
Odilia Meekes odilia.meekes@kpnmail.nl

Wat wordt er van u verwacht als u een groep begeleidt?
1. U krijgt de leiding over steeds dezelfde dansgroep (doorloop, generale,
dansvoorstelling), waardoor u vertrouwd raakt met de groep en de plek van de
dansers in de voorstelling
2. U houdt toezicht op de groep in de kleedkamer
3. Indien nodig helpt u met schminken (er ligt een voorbeeld klaar), kappen en het
aantrekken van het kostuum
4. U begeleidt uw groep naar het toneel (u wordt gehaald op het juiste moment), wacht
in de coulisse en brengt de groep na afloop van de dans weer terug naar de
kleedkamer.
5. U draagt, samen met de dansers, zorg voor een opgeruimde kleedkamer na afloop
van de voorstelling

HULPOUDER-OPGAVEFORMULIER
SVP INGEVULD RETOUR AAN DE BETREFFENDE DOCENT, UITERLIJK 26 MAART 2018

NAAM VAN DE HULPOUDER………………………………………………………………………
OUDER/VERZORGER VAN…………………………………………………………………………
NAAM VAN DE DANSDOCENT (van uw kind)……………………………………………………
TELEFOONNUMMER………………………………………………………………………………..

E-MAILADRES………………………………………………………………………………………..
Schrijft zich in als hulp voor/tijdens de voorstelling(en) voor het volgende
(svp aankruisen wat van toepassing is):

O het begeleiden van een groep op zaterdagmiddag 14 april 2018
O het begeleiden van een groep op zaterdagavond 14 april 2018
O het begeleiden van een groep op zondagmiddag 15 april 2018
N.B. Houd aub rekening met de dag waarop u zélf de voorstelling vanuit de zaal wilt zien;
deze dag niet invullen


het (ver)maken van kostuums



het wassen van een aantal kostuums na afloop van de voorstellingen en deze
terugbrengen naar een van onze locaties



het vervaardigen van rekwisieten/decorstukken

